KARTA ANIMATORA
OAZY REKOLEKCYJNEJ
RUCHU ŒWIAT£O-¯YCIE

Zgoda osób odpowiedzialnych za przygotowanie animatora
datownik

Podpis odpowiedzialnego wspólnoty

piecz¹tka

/dotyczy animatorów pos³uguj¹cych we wspólnotach deuterokatechumenalnych/
numer zg³oszenia

piecz¹tka Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

Podpis moderatora wspólnoty / diakonii

Dane personalne
Podpis moderatora rejonu

Informacje o rekolekcjach i zg³oszeniach: www.warszawa.oaza.pl/dor/
Poni¿sze pola nale¿y wype³niæ drukowanymi literami

Imiê i
Nazwisko

/w przypadku, gdy wspólnota/diakonia nie ma moderatora/

PESEL

Podpis moderatora diecezji
/w przypadku zg³oszenia na rekolekcje organizowane przez inn¹ diecezjê/

Adres
zamieszk.

Adnotacje o pobycie na oazie

Kod
pocztowy

Poczta

Telefon
domowy

Telefon
kom.

zaanga¿owanie w podejmowan¹ pos³ugê i budowanie diakonii rekolekcyjnej,
stopieñ przygotowania do pos³ugi, wiernoœæ charyzmatowi

E-mail
Diecezja

Rejon

Parafia /
wspólnota

Zg³aszam siê na Rekolekcje Ruchu Œwiat³o - ¯ycie:
Turnus / termin:
I
II
III

Wp³acam zadatek

Rekolekcje / stopieñ:
0
0
1 OND
1 ON¯
0
0
2 OND
2 ON¯
0
0
3 OND
3 ON¯
Inne

Zg³aszam siê =

Rodzaj pos³ugi:
0

1 ODB
0
2 ODB
0
3 ODB

animator grupy
animator gospodarczy
animator muzyczny
animator liturgiczny

z³
WYPE£NIA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

TURNUS Skierowano na Oazê Rekolekcyjn¹
w .......................................................................................
w ramach Oazy Wielkiej ...................................................
Podpis ..........................
Dodatkowe informacje

............................................................
podpis Ks. Moderatora Oazy

STOPIEÑ

ZASADY POS£UGIWANIA NA REKOLEKCJACH
1. Oaza Nowego ¯ycia jest form¹ rekolekcji Ruchu Œwiat³o-¯ycie i odbywa siê na mocy misji
udzielonej przez biskupa ordynariusza. Zasadniczym celem tego wyjazdu jest pog³êbienie
¿ycia wewnêtrznego i formacja biblijno-liturgiczna. Element formacyjny stanowi¹ równie¿
wycieczki i wspólny wypoczynek. Poniewa¿ rekolekcje nie s¹ wyjazdem kolonijnym i nie maj¹
charakteru rozrywkowego (wczasowego), dlatego bardzo prosimy o odpowiednie
przygotowanie siê, aby przyjechaæ do Oazy z w³aœciwym nastawieniem.
2. Pierwsza data jest dniem przyjazdu uczestników, animatorów obowi¹zuje obecnoœæ na
poprzedzaj¹cej rekolekcje Oazie Matce. Druga data jest dniem odjazdu uczestników,
natomiast dzieñ wyjazdu animatorów wyznacza Ks. Moderator, po sprz¹tniêciu miejsca
pobytu i zakoñczeniu rekolekcji.
3. Podró¿ na rekolekcje i z powrotem odbywa siê na w³asny koszt.
4. Animatorzy przywo¿¹ ze sob¹:
- Pismo Œwiête (na 2 st. koniecznie Stary Testament);
- kartê zg³oszenia;
- ró¿aniec, œwiecê;
- legitymacjê szkoln¹/studenck¹ (dotyczy osób ucz¹cych siê) lub wa¿n¹ legitymacjê
ubezpieczeniow¹ (dotyczy osób pracuj¹cych);
- œpiwór;
- materia³y piœmiennicze do notowania;
- ubrania i buty na ró¿n¹ pogodê;
- strój zgodny z duchem Nowej Kultury.
5. W miarê mo¿liwoœci animatorzy przywo¿¹ równie¿:
- œpiewniki i instrumenty muzyczne,
- materia³y plastyczne,
- materia³y na pogodne wieczory,
- sprzêt sportowy.
6. Oaza Nowego ¯ycia ma charakter zamkniêty i z tego wzglêdu nie przewiduje siê odwiedzin.
Dotyczy to zarówno rodziców, kole¿anek, kolegów, jak i znajomych z poprzednich rekolekcji
(równie¿ animatorów!).
7. Obowi¹zkiem animatora jest sumienne przygotowanie siê do podjêcia powierzonej mu
pos³ugi przed rekolekcjami i pe³nienie jej przez ca³y czas trwania rekolekcji.
8. Animator pownien troszczyæ siê o jednoœæ ca³ej diakonii rekolekcyjnej oraz wspieraæ
pozosta³ych cz³onków diakonii w pe³nieniu ich pos³ug.
9. Animator powinien, w duchu mi³oœci, byæ pos³usznym moderatorowi prowadz¹cemu
rekolekcje.
Oœwiadczam, ¿e powy¿sze zasady s¹ mi znane i podejmuj¹c pos³ugê animatora
zobowi¹zujê siê do ca³kowitego ich przestrzegania przez ca³y czas trwania rekolekcji.

Informacje o stanie zdrowia

Niewype³nienie poni¿szego pola oznacza brak zaleceñ i przeciwskazañ

.............................................................

.............................................................

miejscowoœæ i data

podpis

Przygotowanie do pos³ugi Animatora: Formacja w minionym roku:
miejscowoœæ

rok

KODA
Szko³a Animatora
B³ogos³awieñstwo

Dni Wspólnoty Animatorów (ile)
Dni Wspólnoty (ile)

COM Animatorów

Oazy Modlitwy (ile)

ORD

Szko³a Animatora (ile)

KODAL
KAMUZO

Formacja w diakonii (jakiej)
Kurs wychowawców (nr zaœw.)
Kurs kierowników (nr zaœw.)
Inne kursy

chcê pojechaæ jako animator po raz pierwszy

Jestem cz³onkiem KWC od ................. r

kandydatem

nie nale¿ê.

Informacje o aktualnej pos³udze animatora
we wspólnocie deuterokatechumenalnej / diakonii:

wype³nia moderator lub
odpowiedzialny wspólnoty

(obecnoœæ we wspólnocie, zaanga¿owanie w prowadzenie grupy, diakonia, zaanga¿owanie w liturgiê i sprawy parafii, umiejêtnoœæ
wspó³pracy z animatorami)

.............................................................
miejscowoœæ i data

.............................................................
podpis animatora

